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2moso wordt exclusief distributeur van de
AfterShokz sport bone conduction koptelefoons
Aftershokz, de industrieleider in bone conduction koptelefoons voor atleten en

sporters, wordt vanaf 2 April exclusief door 2moso in de Benelux gedistribueerd.

De collectie van AfterShokz bestaat uit 5 modellen en hebben de 7e generatie

PremiumPitch™ 2.0 bone conduction technologie aan boord. Hiermee zijn ze

perfect voor zowel bij het sporten als bij dagelijks gebruik.

Dankzij het open-ear ontwerp van de koptelefoons blijven je oren vrij en kan je veilig en

comfortabel naar muziek luisteren terwijl je bewust blijft van je omgeving. AfterShokz bone

conduction koptelefoons genereren kleine trillingen die via je jukbeenderen direct naar je

binnenoor gaan. Hierdoor blijven je oren vrij om de geluiden van je omgeving op te vangen.

De jongste telg uit de Aftershokz familie, de Openmove weegt slechts 29 gram, speelt 6 uur lang

af en kost € 89,95. De familie bone conduction sport koptelefoons bestaat verder uit de Air, de

OpenComm, de Xtrainerz en de Aeroplex.

⏲

http://news.twotoneams.nl/
https://www.2moso.com/aftershokz/openmove/
https://www.2moso.com/aftershokz/air/
https://www.2moso.com/aftershokz/opencomm/
https://www.2moso.com/aftershokz/xtrainerz/
https://www.2moso.com/aftershokz/aeropex/


Al sinds 2011 perfectioneert Aftershokz bone conduction technologie die er voor zorgt dat

gebruikers bezig kunnen zijn met hun koptelefoon zonder hun oren af te sluiten voor de

buitenwereld. De technologie zorgt ervoor dat kleine vibraties door de jukbeenderen direct naar

je gehoororgaan stromen en zo je trommelvliezen volledig passeren. Dit zorgt ervoor dat

omgevingsgeluid, zoals verkeer, voetgangers, fietsers of hardlopers, gewoon te horen blijft. Zo 

zijn de koptelefoons van AfterShokz perfect voor als je buiten de deur gaat sporten. En werkt

natuurlijk net zo goed als je binnen aan het zweten bent. Alle AfterShokz modellen zijn

zweetbestendig.

Over Aftershokz
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Sinds de oprichting in 2011 heeft AfterShokz het leven van velen verbeterd en de manier waarop

ze luisteren veranderd door het unieke gebruik van bone conduction technologie. Door middel

van een reeks eigen ontwikkelde audiotechnologieën en een open oor ontwerp, leveren de

bekroonde hoofdtelefoons van het bedrijf een eersteklas stereogeluid en een belofte van

veiligheid en comfort die ongeëvenaard is. AfterShokz zet zich in om op onconventionele wijze

te innoveren en om omgevingsbewustzijn tot een prioriteit te maken. 

Lees meer over hoe het merk gebruikers inspireert om #beopen en #hearitall te zijn op

aftershokz.nl. AfterShokz is de officiële koptelefoon van Engeland Athletics. De bone

conduction hoofdtelefoon is de enige hoofdtelefoon die is goedgekeurd voor gebruik in alle

wegwedstrijden onder de Britse atletiek wedstrijdregels.

Over 2moso

2moso verzorgt sinds 2005 import en exclusieve distributie in de Benelux van internationale A-

merken die onder andere accessoires ontwikkelen voor wielrenners en hardlopers.

2moso heeft grote, bekende merken in het productportfolio en bewaakt met leveranciers en

dealers de kwaliteit van het verkoopkanaal. 2moso houdt tevens oren en ogen open voor

innovatieve nieuwkomers. Zij zijn sinds 2 april exclusief distributeur sport van alle Aftershokz

modellen in de Benelux.

Meer foto's:

AfterShokz Website Nederland

Aftershokz op Instagram

Aftershokz op Facebook

https://aftershokz.com/
https://www.instagram.com/aftershokznl/
https://www.facebook.com/AfterShokzNetherlands
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